
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Motie vreemd:  Stikstofaanpak – Nationaal Programma 
Landelijk gebied. 
 
Eerlijk perspectief voor onze boeren! 
 
De raad van de gemeente Twenterand in vergadering bijeen op dinsdag 12 juli 2022 
 
Constaterende dat: 
 

• Het kabinet op vrijdag 10 juni 2022 de startnotitie Nationaal Programma 
Landelijk gebied heeft gepubliceerd.  

• Hierin voor de gemeente Twenterand richtinggevende 
stikstofreductiedoelstellingen zijn opgenomen van 12, 47, 70 en 95 procent 
voor bepaalde gebieden. 

• Deze stikstofreductiedoelstellingen eenzijdig gericht zijn op de landbouw, 
terwijl een integrale aanpak vereist is, waarbij alle sectoren, waaronder 
industrie, verkeer en luchtvaart, betrokken worden.  

• De gemeente Twenterand maakt onderdeel uit van de Gebiedsgerichte 
Aanpak Overijssel: West Twente, Noordoost Twente Overijssel. 

• De gemeente Twenterand telt ruim 160 veehouderijen. 
 

Overwegende dat: 
 

• De gepresenteerde startnotitie NPLG de constructieve aanpak in de 
Gebiedsgerichte Aanpak doorkruist, ondergraaft en het vertrouwen van de 
betrokken gesprekspartners ondermijnt.  

• De richtinggevende doelstellingen grote, nadelige gevolgen hebben voor het 
platteland in de gemeente Twenterand.  

• De provincie Overijssel invulling moet gaan geven aan het stikstofbeleid. 

• De sociaaleconomische gevolgen van deze startnotitie zijn zeer groot voor het 
toekomstperspectief van de agrarische sector in de gemeente Twenterand..  

• De onzekerheid bij de boerengezinnen door het Rijk nog groter zijn geworden 
en een gevoel van machteloosheid geeft.  

• Agrariërs essentieel zijn voor een goed agrarisch natuurbeheer in onze 
gemeente. 

• De agrarische sector keihard nodig is voor onze voedselvoorziening. 

• Onze agrarische sector tot de top van de wereld behoort.  



• Niet duidelijk wordt aangegeven door het Rijk waarop de 
reductiedoelstellingen gebaseerd zijn. 
 

 
Verzoekt het college: 
 
Richting de provincie Overijssel en het Rijk aan te geven dat:  

• De doelstellingen uit de startnotitie NPLG onaanvaardbare gevolgen 
betekenen voor de agrarische sector, aanverwante bedrijven, de natuur en het 
platteland in de gemeente Twenterand.  

• De provincie Overijssel zo spoedig mogelijk in kaart brengt wat de gevolgen 
zijn voor de voor de agrarische sector en aanverwante bedrijven. Zoals: wie 
wil vrijwillig stoppen, oefenen in de praktijk geen veehouderij (meer) uit en 
hoeveel ammoniak/stikstofrechten komen hierna vrij op de markt. 

• De opgelegde doelstellingen vanuit het Rijk voor landbouw niet realistisch, 
haalbaar en betaalbaar zijn. 

• Het daarnaast van groot belang is dat er een integrale aanpak komt, waarbij 
alle sectoren betrokken worden. Het huidige kabinetsbeleid is nu te eenzijdig. 

• Het lopende proces met betrekking tot de gebiedsgerichte aanpak niet 
doorkruist moet worden door het Rijk. 

• Het onacceptabel is dat boeren gedwongen uitgekocht kunnen worden en 
vervolgens een beroepsverbod krijgen om elders hun bedrijf voort te zetten. 

• In te zetten op verdere doorontwikkeling van duurzame en innovatieve 
ontwikkelingen van onze agrarische sector.  

 
En verder: 

• Deze motie kenbaar te maken bij Gedeputeerde Staten van de provincie 
Overijssel en de regiegroep van De GGA West Twente, Noordoost-Twente en 
de desbetreffende gemeenteraden. 

• De brief die door boeren uit Twenterand op 29 juni is aangeboden en door de 
burgemeester als steunbetuiging is ondertekend onderdeel van deze motie te 
laten worden en mee te sturen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Vriezenveen, 12 juli 2022 
 
Namens, 
 
SGP: Jan Jonker     CU: Theo Huisjes  GBT: Marcus Elzinga 
 
 
CDA: Martino Vos   VVD: Erik Kobes 
 


